
BIJLAGE B. 

MISSIVE VAN SIMON DIRKSZ. POS, RAAD IN NIEUW-NFDERLAND, 

AAN KILIAEN VAN RENSSELAER. 16 September 1630. 

Achtbare, Voorsiennige de E Heel' G2zliaen van Rensel(aer) 

Nae dien dat ick op dato deses toe van UE. ben voortgeholpen ende 

gefavoriseert, kenne derhalven niet nalaten UE. eens te adviseren, hoe dat tselve 

mij mette compagnies affairen ende gelegentheyt hier aenstaet, op dato deses 

toe. Maer belangende de timmeringe van sodanigen niewen schip, twelcke meest 

gereet leyt, is succederende schade van kan ontstaen, overmits hier harde ijsganck 

loopt: doch verhopen tselve wel te verwaren. Belangende ende aengaende de 

bouwerijen op de M anathans, daer wort veel lants dagelicx overal aengeploecht 

bij de huysluyden. Ick hebbe nu wel moet, dat de E Heeren Bewinthebberen, nae 

haer langh tardeeren, wel eens van de groote onkosten verlost sullen worden, soo 

van ettelijcke lasten rogge als tarwe, die hier te lande valt, sullen connen leveren, 
om soodoende van hare sware onkosten te geraecken. Belangende dit tegenwoordich 

jaer, sullen wij veel saykoren van doen wesen, overmits wij veel lants maken, 

eggen en ploeggen. Sal UE. oock niet connen naelatich wesen te verwittigen, . 
de questien, die hier in sodanigen cleyne lant, daer niet meer en zijn dan 200 oft 

300 menschen, te adviseeren. 

Nu den Directeur en JAN ROMONDE sijn seer tegen den anderen verbittert. 

Het drijft hier al, watter te drijven is; men laet de handelinge soet heenlopen, 
en doet geen ijver, om vermeerderinge van handel te becomen soo met sloepen 
als anders, maer met exhorbitante procedure malkanderen te beschuldigen ende 

de Heeren haer handel en wandel te laten drijven, daer wort wel ijver toe gedaen. 
Den predikant JONAS MICHELSZ. is seer ijverich hier te lande om vyer te stoocken 

tusschen beyden; denselven behoorde een middeler te wesen in Godts kerke en 

gemeente, maer mij dunckt tselve ter contrarie te wesen. De E. heeren Bewint- 

hebberen horen van hare onderdanen niet anders dan ijdel propoosten, d'een heeft 

dit geseyt, d'ander dat, soo dat in plaets de compangies dieners sullen sien op 
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de handelinge, gaet daer ter wijle een ander met de vellen strijcken. De Engelsche 
inde Sloepsbay sullen ons noch middelertijt uyt de handelingen stooten, overmits 

wij soo overlangsaam te werck gaen en slap sijn om onse handelinge te doen. 

De sloepen laet men leggen en sentse niet om handelen, maer waer daer een 

injurieus proceduyr werckge te maken, men soude daer wel snediger bij wesen 

dan bij de handelingen. Daer de Compangie ten hoochsten aengelegen is en de 

prohfijte behoorde of te comen, laet men heel en al in ruwyne lopen. Het volck, 

terwijle wij den ander met procedeeren ende infameuse scheltwoorden najagen 
hier te lande, schicken ter wyle onder sodanigen dexel al moy de otters en bevers 

in haer kisten te procederen, daer de E. heeren niet veele proffijte en sullen connen 

van trecken. Doch ick ben geen meer dan een mensche, ben bedroeft sodanige 

dingen te moeten aensien, dat men hier te lande malkanderen soo quellen. Belan- 

gende UE. lant opt fort Orazzgie?c, is door UE. boer WOLFERT GERRITSZ. al 

beploecht en doe mede mijn best, overmits UE. sijn best mede gedaen heeft, om 

mij tot een man te maken, daer over UE. alsnoch hoochlijcke bedankende ben. 

Wil oock gerecommandeert hebben mijn neeff DIRCK JOOSTEN, de welcke 

nu met JAN BROUWER voor stuyrman thuys comt, overmits tselve een goet 

oprecht jongman is. Belangende de specificatie van de beesten, sal biden .... 

directeur sijn schrijven breder blijcken: maer sal anders op UE. dingen alhier 

wel goede gade slaen, dat tselve tot UE. profyte sal trecken. Sende UE. met 

deselve DIRCK JOOSTEN een goede berenhuyt, daer UE. mede kon reysen en 

vletten ofte doen soo UE. te rade vinden sal. Actum den 16 September 1630 
in Nieuw-Nederlant opte Manathan, foort Amsterdam. 

UE. diestw. diener 

SYMON DIRCXZ POS. 

Het adres luidde : 

Erentfeste, Wfjse, voorsienige de E. Heer Guliaen 
' 

van Rensselaer, Bewinthebber van de Geoctroyeerde . 
West-Indische Comp.ter Camere tot ATyisterda?yz, 

p. advies 
. DIRK JOOSTEN, met I berenhuyt. 


